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Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 
funktionshinderförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Våra synpunkter 
kommer huvudsakligen beröra de delar som påverkar våra 
medlemmar. 
 
Sammanfattning av promemorian 

I promemorian föreslås en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. 
Hälso- och sjukvård som finansieras av en privat 
sjukvårdsförsäkring får enbart ges inom offentligt finansierad hälso- 
och sjukvårdsverksamhet under vissa villkor. Villkoren är att 
människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. 
Dessa villkor ska finnas med i avtal som landsting tecknar med 
vårdgivare. 
 
Handikappförbundens ställningstaganden 

Handikappförbunden tillstyrker promemorians förslag. 
 
Handikappförbunden vill lyfta problemet med att många personer 
med funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar och så vidare, har 
svårt att teckna privata försäkringar. Det innebär att de inte ges 
möjlighet att få vård på lika villkor. 
 
2001 tog Handikappförbunden och Konsumenternas försäkringsbyrå 
fram rapporten ”Funktionshinder Försäkringshinder”. Den bygger 
på enkätsvar från 32 av Handikappförbundens medlemsförbund och 
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från 13 försäkringsbolag. Av rapporten framgår att 87 procent av de 
svarande förbunden har erfarenhet av att medlemmar, på grund av 
funktionsnedsättning, haft problem när det gäller privata 
personförsäkringar.  Många godtas över huvud taget inte som 
kunder då bolag ställer krav på hälsostatus för att få teckna 
försäkring. För många människor med funktionsnedsättning är 
kompletterande försäkringar inget alternativ. Utredningen om rätten 
till en personförsäkring har lämnat betänkandet Rätten till en 
personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd, SOU 2016:37, som 
föreslår åtgärder för att förstärka försäkringsbolagens så kallade 
kontraheringsplikt. Se vidare Handikappförbundens remissyttrande 
till det betänkandet. 
 
Handikappförbunden anser att den vård som behövs ska ges inom 
ramen för den offentligfinansierade hälso- och sjukvården, och att 
riksdagens prioriteringsbeslut om att den med störst behov ska ges 
vård först, ska säkerställas. 
 
Handikappförbunden anser att även om promemorians förslag inte 
går igenom, behöver regeringen vidta åtgärder för att säkerställa att 
alla ges möjlighet att få vård på lika villkor.  
 
För precis som det står i departementsskrivelsen, så är en 
grundläggande utgångspunkt för den svenska hälso- och 
sjukvården att vården ska ges på lika villkor och efter behov, 
styras demokratiskt och vara solidariskt finansierad. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Handikappförbunden 

 

Stig Nyman  
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